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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK) atau classroom research, penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan oleh seorang guru di luar dan di dalam kelas melalui refleksi 

diri. Menurut Jhon Eliot (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) bahwa yang 

dimaksud dengan PTK adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. 

Penelitian tindakan kelas lebih dikenal dengan nama yang popular yaitu 

prattical inquiry,karena jenis penelitian ini mengacu pada”apa yang dilakukan 

guru untuk memperbaiki proses pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya” 

(Depdikbud,1996) 

“Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan bidang pendidikan 

yang dilaksanakan dalam kawasan sebuah kelas tempat guru melaksanakan 

tugasnya,yang bertujuan memperbaiki pembalajaran di kelas” (Suyanto dalam 

Kasbolah,1997). 

Definisi tentang penelitian tindakan kelas (PTK) dapat dijelaskan menurut 

Stephen Kemmis yang dikutip oleh Tim Pelatih proyek PGSM (1999) 

mengemukakan pandangannya bahwa : 

“Pengertian PTK adalah sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
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tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memeperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki 

kondisi dimana peraktek-peraktek pembelajaran tersebut dilakukan. Untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, PTK dilaksanakan berupa proses pengkajian 

berdaur (cyclical).” 

PTK ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang guru, 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. PTK lebih terfokus pada penelitian 

yang berupa kegiatan pembelajaran, karena mempunyai tujuan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan PTK tidak akan mengganggu 

tugas pokok seorang guru, karena proses pelaksanaanya berada di dalam kelasnya 

sendiri. Selain itu, melalui PTK pula dapat menjadikan seorang guru yang kreatif 

karena selalu dituntut untuk menerapkan segala teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran. 

Penelitian Tindakan kelas merupakan kegiatan yang langsung berhubungan 

dengan tugas guru di lapangan ketika melakukan proses pembelajaran, guru 

sebagai praktisi langsung menerapkan metode temuan baru yang dianggap dapat 

memperbaiki hasil pembelajaran, yang bertujuan bukan hanya berusaha 

mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi, seperti masalah kesulitan belajar, akan tetapi yang lebih penting lagi 

adalah penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memberi solusi berupa tindakan-

tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. 
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B. Model Penelitian 

        Model desain penelitian tindakan kelas yang digunakan penulis adalah model 

Kemmis & MC Taggart. Desain Kemmis ini menggunakan model yang dikenal 

dengan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu 

ancang-ancang pemecahan permasalahan.  

       Permasalahan penelitian difokuskan kepada strategi bertanya kepada siswa 

dan mendorongnya untuk menjawab sendiri pertanyaannya. Desain model 

Kemmis & MC Taggart ini pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau 

untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Keempat komponen yang berupa 

untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus. 

Pada pelaksanaan penelitian ini, model penelitian kelas yang digunakan 

adalah model siklus secara berulang dan berkelanjutan (spiral) yang berarti 

semakin lama diharapkan semakin meningkatkan perubahan atau pencapaian hasil 

yang lebih baik.  

 

C. Subjek  Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan  

bertanya siswa pada konsep struktur dan fungsi bagian tumbuhan melalui metode 

field trip  ini dilaksanakan di SDN Mayak III Cibeber – Kabupaten Cianjur. 

Subjek penelitian diambil sebanyak satu kelas yaitu kelas IV B tahun pelajaran 
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2011/2012 sebanyak 23 siswa, terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. 

Sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 

Mayak III yang beralamat di Kp Mayak, Desa Mayak Cibeber-Cianjur, Sekolah 

ini letaknya  strategis mudah dijangkau masyarakat sekitarnya, latar sosial 

ekonomi orang tua siswa sebagian besar termasuk cukup dengan berbagai profesi. 

Peneliti memilih SDN Mayak III sebagai lokasi penelitian didasarkan pada 

beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

 Subjek penelitian yang akan diteliti adalah tempat bertugas peneliti. 

 Pelaksanaan penelitian menggunakan jam pelajaran IPA kelas IV, karena 

penulis merupakan guru kelas tersebut.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan disesuaikan dengan 

rencana model yang dikemukakan oleh Kemmis Mc Taggart ( kasbolah,1988). 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari tiga siklus, dimulai dari tahap analisis 

kurikulum, melakukan studi pustaka, observasi awal, menemukan masalah dan 

mengidentifikasinya, merencanakan dan menyusun  langkah awal tindakan, 

melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana tindakan ke I, kemudian 

merefleksikannya kembali. Setelah selesai satu siklus yang di akhiri dengan 

refleksi maka diperbaiki pada siklus berikutnya hingga ditemukan jawaban 

sebagai kesimpulan akhir dalam penelitian tindakan kelas yang di lakukan.  
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Dibawah ini menunjukan siklus yang akan dilalui selama penelitian yang 

diadaptasi dari model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc Taggart 

(Kasbolah, 1988). 

                                            Identifikasi Masalah 

 

        Rumusan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas 

Adaptasi Kemmis dan Mc Taggart (Kasbolah, 1988) 

Penyusunan rencana tindakan 

Refleksi I 
Pelaksanaan 

tindakan 

Observasi pelaksanaan tindakan 

 

SIKLUS I 

Penyusunan rencana tindakan 

Pelaksanaan 

tindakan 

Observasi pelaksanaan tindakan 

Refleksi II 
 

SIKLUS II 

Simpulan 

Penyusunan rencana tindakan 

Refleksi III 
Pelaksanaan 

tindakan 

Observasi pelaksanaan tindakan 

 

SIKLUS III 
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Penelitian yang akan dilaksanakan direncanakan terdiri dari tiga siklus. Adapun 

penjabaran rencana setiap siklus yaitu : 

Siklus I 

1. Perencanaan (Planing) 

Tahap perencanaan meliputi aktivitas sebagai berikut : 

a. Pengkajian standar isi tahun 2006 dan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan SDN Mayak III Cianjur,menelaah konsep yang terdapat dalam 

mata pelajaran IPA di kelas IV. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c. Menyusun langkah-langkah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan 

bertanya siswa melalui metode field trip menggunakan  tumbuhan sebagai 

media melalui  observasi sesuai dengan materi  dan tujuan pmbelajaran 

yang telah ditetapkan. 

d. Menyusun lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa pada saat 

belajar dalam kelompok; 

e. Mempersiapkan lembar observasi dan catatan lapangan; 

f. Mempersiapkan perangkat tes pasca pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan penilitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 3 siklus 

a. Siklus I 

Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dibantu teman 

sejawat untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan ini 
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meliputi kegiatan melaksanakan proses pembelajaran yang telah disusun 

termasuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu diantaranya: 

 Menyajikan materi pembelajaran sesuai RPP yang telah disusun 

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok   

 Siswa ditugaskan untuk mengisi LKS 

 Masing-masing kelompok melaporkan hasil kegiatannya 

 Peneliti  membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung 

 Melakukan evaluasi hasil kegiatan  

 

3. Pengamatan  (Observing)  

Pengamatan ini meliputi kegiatan kegiatan terdiri atas: 

 Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran baik 

aktivitas guru maupun aktivitas siswa 

 Menghimpun temuan dan masukan yang diperoleh selama proses 

kegiatan . 

 Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada konsep struktur dan 

fungsi bagian tumbuhan. 

 Merencanakan kembali tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam 

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. 

 

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi terhadap pelaksanaan tindakan I pada siklus I didasarkan pada 

hasil, baik pengamatan selama kegiatan pembelajaran maupun hasil 

perolehan nilai siswa. 
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Hasil refleksi ini digunakan untuk mengevaluasi terhadap tindakan yang 

sudah dilaksanakan. Adapun kekurangan dan kelebihan selama 

pelaksanaan tindakan dijadikan sebagai bahan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan pada perencanaan maupun pelaksanaan tindakan 

berikutnya. 

 

Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan jika pada siklus pertama masih kurang atau 

perlu perbaikan tindakan. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut komponen 

pembelajaran yang telah disusun sesuai hasil evaluasi dari siklus pertama, 

selanjutnya apabila hasil dari pelaksanaan pertama belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan dari tujuan penelitian ini, untuk itu dilakukan tindakan siklus 

II adapun tahapan-tahapannya sama dengan siklus pertama, yaitu perencanan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi  

1. Perencanaan (Planing) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus 1 (satu). 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada proses pembelajaran tahap kedua siswa dibawa keluar kelas menuju 

lingkungan sekitar peneliti melaksanakan pembelajaran kegiatan field trip 

berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus I. 
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3. Pengamatan (Observing) 

 Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode field trip baik aktivitas guru maupun aktivitas 

siswa 

 Peneliti bersama observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran. 

 

4. Refleksi (Reflecting) 

 Melakukan evaluasi pada konsep struktur dan fungsi bagian tumbuhan 

setelah melakukan pembelajaran melalui metode field trip untuk 

mengukur keberhasilan pembelajaran.  

 Peneliti dan observer menganalisis dan merefleksi pelaksanaan dan hasil 

kegiatan pembelajaran siklus II. Hasil analisis dan refleksi terhadap 

tindakan II ini menjadi bahan acuan untuk melaksanakan penelitian pada 

siklus III 

 

Siklus III 

Siklus ketiga dilaksanakan jika pada siklus pertama dan kedua masih 

kurang atau perlu perbaikan tindakan. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut 

komponen pembelajaran yang telah disusun sesuai hasil evaluasi dari siklus 

pertama, selanjutnya apabila hasil dari pelaksanaan pertama belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini, untuk itu dilakukan 
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tahapan yang sama dengan siklus pertama dan keuda, yaitu perencanan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

1. Perencanaan (Planing) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus 1 (satu) dan siklus 2 (dua). 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada proses pembelajaran tahap kedua siswa dibawa keluar kelas menuju 

lingkungan sekitar peneliti melaksanakan pembelajaran kegiatan field trip 

berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus I dan II. 

3. Pengamatan (Observing) 

 Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode field trip baik aktivitas guru maupun aktivitas 

siswa 

 Peneliti bersama observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Melakukan evaluasi pada konsep struktur daun dan fungsinya setelah 

melakukan pembelajaran melalui metode field trip untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran.  

Peneliti dan observer menganalisis dan merefleksi pelaksanaan dan hasil 

kegiatan pembelajaran siklus III. Hasil analisis dan refleksi terhadap 

tindakan III ini menjadi bahan acuan kesimpulan dari penelitian yang sudah 

dilakukan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS), adapun instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. Lembar Observasi Guru  

Observasi ini difokuskan pada aktivitas guru, observasi dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran. Dalam 

melaksanakan observasi ini peneliti dibantu oleh seorang observer, yakni rekan 

peneliti atau rekan sejawat di tempat peneliti melaksanakan penelitian, yang 

bertugas mengisi lembar observasi yang disediakan oleh peneliti. 

b. Lembar Observasi Siswa 

Observasi ini difokuskan pada aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Observasi kegiatan siswa bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh terjadi peningkatan aktivitas siswa yang berkaitan dengan aspek frekuensi 

bertanya, inisiatif menjawab pertanyaan, dan melakukan sesuai intruksi guru. 

Instrument ini digunakan untuk mempermudah pengelompokan pertanyaan 

yang disampaikan oleh siswa, sehingga mempermudah untuk menganalisis 

serta mengetahui tingkat kemampuan bertanya siswa. 

c. Lembar Tes 

Lembat tes berfungsi sebagai alat tes yang digunakan di akhir kegiatan 

pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mampu menjelaskan 
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struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Jenis tesnya tes tertulis dengan bentuk 

soal berupa isian sebanyak 5 soal. 

d. Catatan Lapangan (Field note) 

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dialami, dan difikirkan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian untuk 

analisi kualitatif (Permana, 2001). Catatan lapangan ini berguna dalam 

penemuan pengetahuan atau teori. Dari kegiatan ini diperoleh deskripsi yang 

menggambarkan sebuah kejadian dalam pembelajaran seperti proses 

pembelajaran secara umum, pola interaksi guru dengan siswa, maupun siswa 

dengan siswa. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan lembar evaluasi. Setiap 

selesai melakukan kegiatan maka perlu menganalisis data. Data yang telah 

diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan 

berpedoman pada kurikulum standar kompetensi dengan menggunakan kriteria 

ketuntasan sebesar 75%  Rumus yang digunakan : 

 

NK   = Nilai Ketuntasan 

a. Pengujian keberhasilan  

Kriteria yang menjadi panduan untuk menguji keberhasilan proses 

pembelajaran siswa pada konsep struktur dan fungsi bagian tumbuhan, 

menggunakan Pedoman Kriteria Penguasaan dari Sabino (1987), yaitu : 

Jumlah Skore 

Skore Ideal 
NK =                                 100%                                   
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Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Penguasaan dari Sabino (1987) 

Pedoman kriteria penguasaan 

 

Proporsi Prosentase Kriteria 

75% - 100% Tinggi 

55% - 74% Sedang 

0%- 54% Rendah 

 

 

b. Analisis Data Kemampuan Bertanya Siswa 

Data yang akan dianalisis berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis siswa 

yang diajukan selama proses pembelajaran berlangsung yang dikumpulkan 

melalui lembar observasi kemampuan bertanya. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif  

berupa kegiatan menganalisis pertanyaan yang disampaikan oleh siswa dengan 

melihat dari sisi dimensi proses kognitif menurut Taksonomi Bloom yang 

direvisi.  Sedangkan analisis kuantitatif yaitu menghitung frekunesi pertanyaan 

siswa pada kegiatan pembelajran.  

Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah pengolahan data tentang 

keterampilan bertanya siswa :  

1. Mentabulasikan pertanyaan tertulis yang diajukan siswa pada kegiatan 

pembelajaran.  

2. Mengidentifikasi setiap pertanyaan berdasarkan dimensi proses kognitif 

taksonomi Bloom yang direvisi.  
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3. Menghitung tingkat keterampilan bertanya siswa dengan rumus :  

𝑁 (𝑐)

𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan :   

N (c) = pertanyaan pada setiap dimensi proses kognitif  

n total  = jumlah seluruh pertanyaan siswa 

 

Tabel. 3.2 Skala kategori kemampuan 

(Syah, 2010 dengan modifikasi) 

 

Kategori kemampuan Persentase % 

Sangat baik 80-100 

Baik 70-79 

Cukup 60-69 

Kurang 50-59 

Sangat Kurang 0-49 

 


